
 
 

7.ª Mostra Nacional de Produção Científica em Lutas, Esportes e 
Atividade Física 

 
 

 

Normas para Envio e Apresentação de Trabalhos 
 
 
 
1.  Os trabalhos serão organizados e serão publicados posteriormente no 

formato livro, com ISBN, intitulado “Ciência aplicada às Artes Marciais (Volume 

3)”;  
 
2.  Local das apresentações dos trabalhos: no mesmo local onde se realizará o 

VII Simpósio Nacional de Lutas, Artes Marciais e Modalidades de Combate:  Av. 

Francisco Morato, n.464, Bairro Butantã, São Paulo - Capital (Próximo ao Metrô 

Butantã); 
 
3.  Data máxima para envio de trabalhos: 25 de novembro de 2019. No dia 28 

de novembro estará disponível no site do evento a relação dos horários das 

apresentações. 
 
4.  Os trabalhos deverão ser enviados somente via correio eletrônico (e‐mail), 

para: ompeditora@hotmail.com, juntamente com o comprovante do pagamento 

da inscrição. Colocar no assunto do e-mail “Trabalho Mostra: nome do título do 

trabalho”. No dia da apresentação deverá levar o trabalho digitalizado (Pen 

Drive ou HD externo). A organização não se responsabilizará por eventuais 

problemas de qualquer natureza, inclusive presença de vírus, que impeçam a 

abertura dos arquivos. Importante: Não serão aceitos trabalhos sem a 

comprovação do pagamento da inscrição. 
 
5. Haverá emissão de certificado pela apresentação do trabalho e, caso tenha 

optado pela modalidade de inscrição que permita participar de todo Simpósio 

(Integral + apresentação de trabalho), receberá outro certificado pela 

participação no evento. Um terceiro certificado será emitido se o trabalho for 

escolhido dentre os três melhores apresentados. 
 



6.  O arquivo do trabalho deve ser enviado no programa “Microsoft Word”, letras 

tipo Arial 12, espaço simples. Com a seguinte formatação: Título em Negrito, 

com letras em Maiúsculo. Deixar espaço de duas linhas, na linha seguinte, nome 

completo do(s) Autor(es) e Orientador(es) (caso haja) em maiúsculo, alinhados 

à direita. Na linha abaixo, o nome da Instituição (caso haja), Cidade, Estado, 

País e na outra linha o “e‐mail”. O Orientador, quando for o caso, deverá estar 

nominado como último autor. Após o fim do trabalho, deverá constar as 

Referências. Também deverá constar o e‐mail do autor principal, para registro 

e publicação futura no formato livro. 

 

6.1. Na página da Mostra, no site do evento, consta os modelos em PDF no 

formato “Resumo” ou “Artigo completo”. Deve ser seguido rigorosamente. 
 
7. TIPOS DE TRABALHOS: 
 
A) ARTIGOS: Apresentação oral de 15 minutos, podendo utilizar os seguintes 

recursos audiovisuais: Data‐Show e Vídeo (não esquecer de levar a 

apresentação em PowerPoint no HD externo ou Pen Drive). 
 
ESTRUTURA DO ARTIGO P/ PUBLICAÇÃO (submissão do trabalho em 
Word): 
 
I – Artigo completo, mínimo de 5 e máximo de 10 páginas (incluindo tabelas, 

referência, resumo etc.) em Português; os gráficos, figuras, tabelas, quadros, 

fotos devem ser incluídos diretamente no texto e com excelente qualidade. Não 

serão aceitos gráficos, tabelas e fotos em cores. Como o livro será impresso em 

preto e branco, deve-se atentar para utilizar tonalidades de preto, branco e/ou 

cinza e suas variações;  
II – Após o nome dos autores e e-mail, deverá constar 1 Resumo de até 300 

palavras e, logo após, 3 palavras-chaves em Português;  
 

 

B) PÔSTER DIGITAL: O pôster digital é composto por um único slide 

(semelhante ao pôster impresso), no PowerPoint (PPT). ESTRUTURA DO 

PÔSTER DIGITAL: no mesmo slide deve conter o título em português, logo 

(opcional), titulação abreviada, nome do(s) autor(es). Logo abaixo, espaço para 

texto e figura ou gráfico (opcional). Deve ser apresentado em até 15 minutos 

(não esquecer de levar esse slide em PowerPoint no HD externo ou Pen Drive). 

Para publicação (submissão do trabalho em word): Resumo de até 600 

palavras em Português. Deverá conter, obrigatoriamente, a seguinte estrutura: 

Introdução, Objetivos, Metodologias, Resultados e Conclusão. Não será 

permitido utilizar tabelas, mas será permitido utilizar um gráfico ou 

ilustração/foto, desde que em preto e branco. Como o livro será impresso em 

preto e branco, deve-se atentar para utilizar tonalidades de preto, branco e/ou 

cinza e suas variações; A formatação deve ser realizada conforme consta no 

item 6, seguindo o modelo disponível no site, explicado no item 6.1.  



 

C) TEMAS LIVRES ORAIS: São considerados trabalhos de Temas Livres 

Orais: estudos de casos, experiências laboratoriais, relatos de estágios, 

trabalhos de pesquisas, Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, Pós-

Graduação, Mestrado ou Doutorado. Apresentação oral de 15 minutos 

podendo utilizar os seguintes recursos audiovisuais: Data‐show e vídeo (não 

esquecer de levar a apresentação em HD externo ou Pen Drive). Para 

publicação (submissão do trabalho em word): Resumo de até 600 palavras 

em Português. Deverá conter, obrigatoriamente, a seguinte estrutura: 

Introdução, Objetivos, Metodologias, Resultados e Conclusão. Não será 

permitido utilizar tabelas, mas será permitido utilizar um gráfico ou 

ilustração/foto, desde que em preto e branco. Como o livro será impresso em 

preto e branco, deve-se atentar para utilizar tonalidades de preto, branco e/ou 

cinza e suas variações; A formatação deve ser realizada conforme consta no 

item 6, seguindo o modelo disponível no site, explicado no item 6.1. 

 

8. Cada participante poderá inscrever-se como primeiro autor ou coautor no 

máximo em: ARTIGOS = 02 trabalhos, ou PÔSTER/TEMAS LIVRES ORAIS = 

02 trabalhos, independentemente da Área Temática de cada trabalho enviado. 

 

9. Áreas Temáticas: 

 
Temática 1 – Comunicação, Formação Profissional, Administração, Aspectos 

Jurídicos, Mercado de Trabalho e Capacitação em Lutas, Artes Marciais e 

Modalidades Esportivas de Combate ou qualquer Esporte inserido nos Jogos 

Olímpicos ou Atividade Física, de modo geral;  
Temática 2 – Fisiologia: artigos estritamente de Medicina e atuação em 

Saúde, Fisiologia do Esporte, Biomecânica e Treinamento nas Lutas, Artes 

Marciais e Modalidades Esportivas de Combate ou qualquer Esporte inserido 

nos Jogos Olímpicos ou Atividade Física, de modo geral;  
Temática 3 – Área Epistemológica e Ética: artigos de cunho sociocultural, 

referentes à História, Filosofia, Antropologia, Arqueologia, Cultura e Imaginário 

nas Lutas, Artes Marciais e Modalidades Esportivas de Combate ou qualquer 

Esporte inserido nos Jogos Olímpicos ou Atividade Física, de modo geral;  
Temática 4 – Educação Física: artigos vinculados ao ensino das Lutas, 

Artes Marciais e Modalidades Esportivas de Combate ou qualquer Esporte 

inserido nos Jogos Olímpicos ou Atividade Física, de modo geral; Em 

contextos institucionais, situados em perspectiva filosófica ou didático-

pedagógica;  
Temática 5 – Grupos Especiais nas Lutas, Artes Marciais e Modalidades 

Esportivas de Combate ou qualquer Esporte inserido nos Jogos Olímpicos ou 

Atividade Física, de modo geral: artigos de destaque em questões teóricas ou 

práticas com segmentos específicos, tais como Terceira Idade e Necessidades 

Especiais;  



Temática 6 – Lazer, Recreação e Lutas, Artes Marciais e Modalidades 

Esportivas de Combate ou qualquer Esporte inserido nos Jogos Olímpicos ou 

Atividade Física, de modo geral: artigos com reflexões específicas;  
Temática 7 – Fisioterapia, Psicologia, Nutrição, Enfermagem e áreas da saúde 

e biológicas afins, com foco nas Lutas, Artes Marciais e Modalidades 

Esportivas de Combate ou qualquer Esporte inserido nos Jogos Olímpicos ou 

Atividade Física, de modo geral;  
Temática 8 – Outros temas. 
 
10. Número máximo de autores, incluindo o orientador, por trabalho: 
 

 

a)  ARTIGOS: Até 5 (cinco) Autores, incluindo o Orientador. Todos os autores 

INSCRITOS na 7.ª Mostra Nacional de Produção Científica terão direito a 

receber o certificado de apresentação; 
 
 
b)  PÔSTER DIGITAL e TEMAS LIVRES ORAIS: Até 5 (cinco) Autores, 

incluindo o Orientador. Todos os autores INSCRITOS na 7.ª Mostra Nacional 

de Produção Científica terão direito a receber o certificado de apresentação. 
 

Obs.: para submissão dos trabalhos não é obrigatória a inscrição de todos(as) 

autores(as) no evento. Contudo, para o trabalho ser apresentado no evento e 

publicado posteriormente no formato livro é obrigatória a inscrição de ao menos 

um dos autores. Caso o primeiro autor não compareça ao evento, qualquer 

coautor, desde que esteja inscrito, poderá apresentar o trabalho. Somente os 

autores inscritos e presentes receberão certificados. 

 
11. Não serão aceitas quaisquer mudanças nos trabalhos já enviados, salvo 

se, a coordenação autorizar/recomendar/comunicar expressamente por 

Correio Eletrônico (e-mail). 
 
12. Os (as) participantes oficialmente inscritos (as) no evento, deverão 

concordar em cumprir todas as normas aqui expressas. Os trabalhos 

apresentados são de inteira responsabilidade do autor, coautores e Orientador 

(caso haja). 

 

13. As Regras de Apresentação de trabalhos estabelecidas deverão ser 

respeitadas. A organização não se responsabiliza pelas opiniões expressas 

nos trabalhos, que serão exclusivamente do(s) autor(es), Orientador e/ou 

instituições (caso haja). 
 
14. O autor e demais autores garantem que o artigo não infringe qualquer 

direito autoral ou outro direito de propriedade de terceiros e que o trabalho será 

apresentado por no mínimo um dos autores, na data informada, ou seja, 

domingo, dia 01/12/2019. Qualquer um dos autores poderá apresentar e 



também transfere os direitos autorais do(s) trabalho(s), sem ônus, para 

publicação futura pela OMP EDITORA, realizadora do VII Simpósio Nacional 

de Lutas, Artes Marciais e Modalidades de Combate e da 7.ª Mostra Nacional 

de Produção Científica em Lutas, Esportes e Atividade Física. 

 

15. PREMIAÇÃO: nessa edição, pela segunda vez, haverá premiação em 

espécie para os melhores trabalhos, eleitos pelo público presente, sendo: 1.º 

lugar – R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) + 1 passaporte integral c/ 

apresentação de trabalho p/ próxima edição do evento + 1 livro (OMP Editora); 

2.º lugar – R$150,00 (cento e cinquenta reais) + 1 passaporte integral p/ 

próxima edição do evento; 3.º lugar – R$100,00 (cem reais) + 1 passaporte 

integral p/ próxima edição do evento. 
 
16. Para dirimir possíveis dúvidas, deverá encaminhar mensagem por 

correio eletrônico (e-mail) para: ompeditora@hotmail.com 

 

 


